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BCC COA LANEY MERRITTCác chương trình đào tạo bằng cấp và chứng chỉ 

Baixe Nosso Aplicativo Móvel "Peralta International Students" no Apple Store 
e Google Play agora! E não se esqueça de "CURTIR" a nossa página no Facebook!

Siga os seguintes passos 
para se matricular nas 

FACULDADES DE 
PERALTA!

(THE PERALTA 
COLLEGES)

1 Inscreva-se para Admissão. 
Inscreva-se online ou no "O�ce of 
International Education."

2   Teste de Avaliação e Orientação. Os 
alunos devem fazer um teste de avaliação 
de inglês (ou ESL) antes da matrícula.

3  Fale com um Conselheiro. Esta é sua 
oportunidade de receber ajuda no 
planejamento de seu programa e metas 
educacionais.

4  Matricule-se nas Matérias.  
Matricule-se online através do 
"PASSPORT", ou matricule-se 
pessoalmente no "Admissions O�ce". Use 
sua nova conta de email de aluno das 
faculdades de Peralta.

5  Pague as Taxas.  Consulte o "O�ce of 
International Education" sobre seu 
primeiro pagamento.

6  Obtenha sua carteira de 
identidade. Ela te indenti�cará como 
aluno o�cial das Faculdades de Peralta.

Mais informações, contate:
 O�ce of International Education

333 East 8th Street
Oakland, CA 94606

(510) 466-7380
web.peralta.edu/international

globaled@peralta.edu

333 East 8th Street ∙ Oakland, CA 94606 ∙ (510) 466-7380 ∙ web.peralta.edu/international
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A S  F A C U L D A D E S  D E  P E R A L T A
BCC COA LANEY MERRITT

Para uma lista completa de cursos, visite web.peralta.edu/international ou fale com um 
conselheiro (veja endereços e informação de contato na contracapa).

CURSOS ACADÊMICOS E PROFISSIONALIZANTES
Estudos Afro-Americanos
Língua Americana de Sinais
Antropologia
Desenho de Vestuário e Merchandising
Arquitetura
Artes
Estudos Asiáticos e Asiáticos Americanos
Tecnologia Automotiva
Biologia
Biotecnologia
Administração
Desenvolvimento Infantil
Comunicação/Estudos de Comunicação
Sistemas de Informação de Computadores
Gestão da Construção
Cosmetologia
Artes Culinárias
Assistência Dentária
Mecânica Diesel
Economia
Educação
Eletricidade/Tecnologia de Eletrônica
Inglês
Inglês como Segunda Língua (ESL)
Estudos Éticos
Geogra�a
Estudos Globais
Artes Grá�cas/Artes Multimídia
Serviços de Saúde
História
Humanidades
Jornalismo
Estudos Trabalhistas
Horticultura de Paisagem
Matemática
Comunicação de Mídia
Estudos Mexicanos e Latino-Americanos
Música
Enfermagem
Nutrição e Dietética
Estudos Paralegais
Fotogra�a
Ciência Política
Psicologia
Serviços Públicos e Humanos
Ciência Radiólogica
Sociologia
Espanhol
Artes Teatrais
Tecnologia da Madeira



Rima Miyagawa
Japão
College of Alameda
San Francisco State

Quando eu vim para os Estados Unidos pela 
primeira vez, eu realmente queria melhorar o 
meu inglês. Naquela época, eu nunca poderia 
imaginar que eu estudaria no College of 
Alameda (COA) e me transferiria para a San 
Francisco State University (SFSU). Eu soube do 
COA enquanto estudava no EF de Santa Barbara. 
No COA, eu recebí um diploma em Psicologia 
antes de me transferir.

Escolhi o COA porque eu queria tentar algo 
diferente. Fiquei surpresa com diversidade da 
Área da Baía de SF e com a hospitalidade das 
pessoas aqui. Enquanto eu era estudante no 
COA, eu adorava estudar e conversar com meus 
amigos no Starbucks ou almoçar na Chinatown 
de Oakland. Quando me transferi para a SFSU, eu 
realmente não senti uma grande diferença na 
educação. Na verdade, foi uma transição suave.

Após a minha graduação no SFSU, eu planejo me 
candidatar à escola de medicina para fazer o 
curso de Técnico de Psiquiatria. Estou feliz por ter 
escolhido um "community college" pois a 
diversidade é maior e e tive mais tempo de 
melhorar o meu inglês.

Takudzwa Machirori
Zimbábue
Merritt College
Morehouse College

Eu vim para os EUA para ter uma experiência mais 
global e ver coisas diferentes. No Merrit College, meu 
orientador acadêmico me deu todo o apoio, e todos no 
câmpus, desde o vice-reitor a professores e funcioná-
rios, estavam sempre prontos para me ouvir. Me envolvi 
e participei da Associação de Estudantes Africanos.

Como eu tinha �cado dois anos sem estudar após 
terminar a escola secundária e antes da faculdade, foi 
difícil de me adaptar - além disso eu estava num país 
novo. Na escola secundária, tínhamos de engraxar 
nossos sapatos, usar gravata e paletó e dizer "bom dia" 
para nossos professores todos os dias. Felizmente, eu 
sabia inglês e me mantive focado. Há milhares de 
crianças em Zimbábue que adorariam ter uma 
oportunidade como esta, por isso tenho que aproveitá-
la.

Após completar meus estudos no Merrit, vou me 
transferir para o Morehouse College, a qual é um das 
melhores faculdades históricamente negras e de 
excelente reputação. Dr. Martin Luther King Jr., Spike 
Lee e Robert Massey estão entre seus formandos mais 
importantes. Quando me formar em Administração, eu 
planejo ir para uma escola de pós-graduação para fazer 
um MBA.

Mathilde Bonvalot
França
Berkeley City College
UC Berkeley

Eu me transferi do Berkeley City College (BCC) para a UC 
Berkeley após dois anos e estou estudando História da 
Arte. Eu sempre quis estudar na UC Berkely mas eu sabia 
que não poderia ir direto para lá. Após melhorar meu 
inglês no "English Language School (ELS)" de Nova 
Iorque, meu orientador me informou sobre o sistema de 
"community college" e a oportunidade de transferência 
para a UC Berkeley.

Escolhi o BCC por causa de sua proximidade da UC 
Berkeley, mas não tinha a menor ideia do que esperar. 
Foi realmente interessante ver diferentes tipos de 
pessoas indo para a mesma escola. Meus professores nos 
estimularam a pensar e não decorar, e tivemos muitos 
debates durante as aulas. Depois de sair do BCC, me senti 
preparada e sabia o que esperar na UC Berkeley.

Fui aceita também na Columbia University e UCLA. 
Berkeley é uma região mais hospitaleira e eu queria 
apoiar a educação pública. Estou feliz por ter escolhido a 
UC Berkeley por causa das oportunidades que tenho de 
fazer verdadeiras amizades com professores e de discutir 
ideias. Após a minha graduação, estou planejando fazer 
um PhD em História da Arte da Europa Oriental e me 
tornar uma pesquisadora ou professora.

AS FACULDADES DE PERALTA E A EDUCAÇÃO SUPERIOR DA CALIFÓRNIA

As Faculdades de Peralta têm parcerias especiais com as 
Universidades da Califórnia e com as Universidades Estaduais da 
Califórnia. 

As Faculdades de Peralta estão classi�cadas entre as 
cinco melhores em transferências para a UC Berkeley.

Vários câmpus da Universidade da Califórnia 
oferecem Garantia de Admissão de 
Transferência (TAG, na sigla em inglês) para 
         alunos dos "community colleges” da 
                 Califórnia que atenderem os requisitos 
            especí�cos.
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Pera l t a  Col l eges  x  Un i v ers i dades  Comaparação  de  Custos  Anua i s

Preços mais baixos oferecem uma educação com melhor relação 
custo-benefício.

A admissão em um "community college" é mais fácil e mais rápida 
do que em uma universidade.

Turmas pequenas signi�cam um contato mais pessoal com 
os instrutores.

A oportunidade de explorar matérias principais enquanto completa 
as matérias básicas que formam os primeiros dois anos de um 
bacharelado.

As Faculdades de Peralta oferecem 
experiência prática e aulas com objetivos 
especí�cos que são dadas por um corpo 
docente premiado e por líderes da indústria
do mundo real. 

Mais de 2.000 aulas são oferecidas em 
várias matérias. Alguns cursos estão 
disponíveis online.

Para mais informações e para se inscrever, 
visite nosso site. web.peralta.edu/international
  

     V A N T A G E N S  

As Faculdades De Peralta
O QUE NOSSOS DIZEM SOBRE NÓS!

A apenas duas quadras da Universidade da 
Califórnia, Berkeley, o novo e animado câmpus 
do Berkeley City College se destaca na vanguarda 
da educação universitária pública. A preparação 
universitária e aulas de treinamento ocupacional 
formam a base do currículo do Berkely City, que 
também oferece cursos modelos em campos 
diversos como Língua Americana de Sinais, 
Biotecnologia e Multimídia.

O Laney College, situado no coração do centro 
vibrante e multicultural de Oakland, oferece uma 
atmosfera cosmopolitana e a energia humana de uma 
universidade de cidade grande. Com uma localização 
privilegiada em frente ao museu de Oakland e perto da 
histórica Chinatown e do Lake Merritt, bem como do 
Estuário de Oakland, o Laney proporciona aos seus 
mais de 12.000 alunos acesso imediato aos 
formidáveis recursos intelectuais, culturais e naturais 
da cidade, assim como cursos importantes tais como 
Gestão da Construção e áreas relacionadas.

O College of Alameda, a única faculdade pública da 
Califórnia localizada em uma ilha, está situada em um 
belo câmpus verde e oferece a tranquilidade de um 
bairro residencial em um ambiente urbano 
movimentado. Fundado em 1970, o College of 
Alameda, detentor de uma bem merecida reputação 
pela excelência de seus cursos acadêmicos e 
pro�ssionalizantes, tais como Manutenção de Aviação 
e outras tecnologias de transportes, e Design de 
Vestuário e Merchandising, já recebeu mais de 
200.000 alunos.

Encravado nas colinas acima da Baía de São 
Francisco, o Meritt College oferece a seus alunos a 
oportunidade de estudar em um dos cenários 
naturais mais impressionantes do norte da 
Califórnia. Com um panorama que inclui a ponte 
Golden Gate e o Oceano Pací�co, as vistas fantásticas 
de Merrit proporcionam uma paisagem de tirar o 
fôlego onde você poderá cursar uma variedade 
completa de cursos acadêmicos e pro�ssionais da 
mais alta qualidade, tais como Desenvolvimento 
Infantil e Saúde Aliada.

       
             Não importa se você escolher o Berkeley City College, College of Alameda, Laney  
       College ou o Merritt College, você vai encontrar um corpo docente  premiado e 
líderes da indústria do mundo real dando aulas tradicionais e inovadoras que prepararão você para entrar no mercado de trabalho ou continuar sua 
educação em uma universidade de quatro anos em todo o país. As Faculdades de Peralta não são apenas uma escola; nós somos seus parceiros na 
construção tanto do seu futuro quanto do futuro de nossa comunidade global.

   F a c u l d a d e s  D e  P e r a l t a

B e r k e l e y L a n e y A l a m e d a M e r r i t t
2050 Center Street ∙ Berkeley, CA 94704
(510) 981-2800

900 Fallon Street ∙ Oakland, CA
(510) 834-5740

555 Ralph Appezzato Memorial Parkway
Alameda, CA 94501 ∙ (510) 522-7221

12500 Campus Drive ∙ Oakland, CA 94619
(510) 531-4911

A  E x p e r i ê n c i a  D a  Á r e a  D a  B a í a d e  
S ã o  F r a n c i s c o

  A incrível diversidade da Área da Baía de São Francisco/Oakland desa�a 
residentes e também visitantes a aproveitarem ao máximo seu clima 
moderado, belas paisagens e ilimitadas possibilidades de aventuras. Em um 
mesmo dia, você pode passar uma tarde agradável visitando as vinícolas do 
Vale do Napa, com bastante tempo para retornar a São Francisco para uma 
refeição elegante e uma apresentação da Ópera de São Francisco. Onde mais 
você poderia imaginar dividir um �nal de semana entre um sábado 
esquiando na Sierra, e um domingo com um cruzeiro relaxante sobre a ponte 
Golden Gate? Conhecida como "O Lado Brilhante da Baía de São Francisco", o 
condado "Northern Alameda" possui um clima excelente com incríveis dias ensolarados e céus brilhantes e claros. As temperaturas variam entre 50F-60F (10C 
-16C) durante os meses de inverno e de 70F a 84F (21C-29C) durante o verão. Os meses mais quentes são setembro e outubro. A média anual de queda de chuva 
é de aproximadamente 20 polegadas (508 mm). O que impressiona inicialmente as pessoas que visitam a Área da Baía de São Francisco pela primeira vez, é seu 
frescor e otimismo. O ar é limpo, as montanhas e colinas são abundantes em verde, e o mar brilha. As casas, desde as construções mais modernas até as antigas 
construções Vitorianas, parecem estar em harmonia com seus arredores. E mais importante, há um espírito de inovação, ousadia e tolerância. A população 
estudantil de Peralta re�ete a diversidade étnica da Área da Baía de São Francisco. Nas Faculdades de Peralta, você encontra estudantes de todo o mundo, de 
culturas diversi�cadas e diferentes visões do mundo, aprendendo e compartilhando sonhos e aspirações.

AS DE ESCOLHER

UC IRVINE
CSU LONG BEACH

CSU LOS ANGELES

CSU FULLERTON

PERALTA COLLEGES

HUMBOLDT STATE

CHICO STATE

SONOMA STATE
SACRAMENTO STATE
UC DAVIS

MARITIME ACADEMY

UC BERKELEY

SAN FRANCISCO STATE
CSU EAST BAY

SAN JOSE STATE

UC SANTA CRUZ

CSU MONTEREY BAY

CSU STANISLAUS

UC MERCED

FRESNO STATE

CSU SAN LUIS OBISPO

UC SANTA BARBARA

CSU CHANNEL ISLANDS
CSU NORTHRIDGE

CSU BAKERSFIELD

SAN DIEGO STATE

CSU SAN MARCOS

UC SAN DIEGO
CSU DOMINGUEZ HILLS

UC LOS ANGELES

CSU POMONA

UC RIVERSIDE
CSU SAN BERNARDINO

"Pathways" para 
universidades de quatro 
anos é um programa entre a 
UC Berkeley e as faculdades do 
"Peralta Community College District" 
(PCCD) que oferece apoio e recursos 
para os alunos do PCCD que preten-

dem se transferir para a UC Berkeley ou qualquer universi-
dade ou faculdade de quatro anos.

as ALUNOS
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